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Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο & Υ Γ Ε Ι Α ~ Σ Φ Ε Ε

«Στην Ελλάδα οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν επιτελέσει τεράστια πρόοδο
τα τελευταία χρόνια και αποτελούν ένα από τα ελάχιστα πεδία της οικονομίας
στα οποία αυξάνεται η απασχόληση και μάλιστα με ρυθμό 4,8% ετησίως,
σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ.»

στο πλαίσιο αυτό, ο κλάδος της φαρµακοβιοµηχα-
νίας ανήκει στους κλάδους αιχµής, τόσο διε-
θνώς, όσο και στη χώρα µας. Στην Ελλάδα οι
φαρµακευτικές επιχειρήσεις έχουν επιτελέσει

τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια και αποτελούν ένα
από τα ελάχιστα πεδία της οικονοµίας στα οποία αυξά-
νεται η απασχόληση, και µάλιστα µε ρυθµό 4,8% ετη-
σίως, σύµφωνα µε έρευνα του ΙΟΒΕ. Μάλιστα, την πεν-
ταετία 2002-2007 η απασχόληση στον κλάδο αυξήθηκε
κατά 27%. Περίπου 15.000 αξιοπρεπώς αµειβόµενοι ερ-
γαζόµενοι φροντίζουν µε την προσφορά τους, ώστε η
χώρα µας να διασφαλίζει άµεση πρόσβαση σε επώνυµα

φάρµακα υψηλής ποιότητας, εγγυηµένης ασφάλειας και
θεραπευτικής αποτελεσµατικότητας.
Ταυτόχρονα, η προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα,
µε έµφαση στην διεξαγωγή κλινικής έρευνας στην Ελ-
λάδα είναι ο δρόµος προς το µέλλον, τον οποίο οφείλει
να ακολουθήσει η χώρα. Η Ελλάδα µπορεί να αναδειχ-
θεί σε κέντρο διεξαγωγής κλινικών µελετών µε διεθνή
απήχηση, εξασφαλίζοντας σηµαντικά οφέλη για τη ∆η-
µόσια Υγεία και την Εθνική Οικονοµία.

ερευνα - επενδύσεις
Είναι ενδεικτικό ότι ήδη σήµερα 30 τουλάχιστον φαρµα-
κευτικές επιχειρήσεις µε στελεχωµένα τµήµατα από εξει-
δικευµένους και υψηλής κατάρτισης ιατρούς και λοιπό
επιστηµονικό - ερευνητικό προσωπικό, δραστηριοποι-
ούνται στην κλινική έρευνα και αποτελούν πηγή χρηµα-
τοδότησης του ΕΣΥ και των Πανεπιστηµιακών Κλινικών.
Τονίζουµε, ωστόσο, ότι η προσέλκυση επενδύσεων στην
κλινική έρευνα θα αυξηθεί σηµαντικά µε την καθιέρωση
Ενιαίας Εθνικής Πολιτικής για την Έρευνα και Ανάπτυ-
ξη, µείωση της γραφειοκρατίας και συστηµατική τήρηση
του χρονοδιαγράµµατος έγκρισης των κλινικών µελετών,
σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.
Είναι ασφαλώς αυτονόητο ότι, εάν δεν υπήρχε αβεβαι-
ότητα σχετικά µε τις αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνή-
σεων, και εάν ταυτόχρονα είχε λυθεί το δυσβάστακτο
πρόβληµα των χρεών των νοσοκοµείων προς τις επιχει-
ρήσεις, ιδίως όταν όλα τα φάρµακα κοστολογούνται από
το κράτος και συγκαταλέγονται ανάµεσα στα φθηνότερα
στην ΕΕ-27, τότε οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις θα µπο-
ρούσαν να είχαν έναν ακόµα πιο κεντρικό ρόλο στην
ανόρθωση της εθνικής οικονοµίας. Είναι σηµαντικό να

οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις
και το αύριο της ελληνικής οικονομίας
Η οικονομική κρίση επιβάλλει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη
προσοχή στο δυναμικό και παραγωγικό σκέλος της οικονομίας,
διότι πολύ απλά δεν πρόκειται να υπερβούμε τα προβλήματα
απλώς και μόνον με δημοσιονομικές ρυθμίσεις.
Του Διονυσιου ΦιλιΩΤη, προέδρου του συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδας (σΦΕΕ)
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Είναι αυτονόητο, επισηµαίνει ο πρόεδρος του
ΣΦΕΕ, ότι, εάν δεν υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά
µε τις αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων
και εάν είχε λυθεί το πρόβληµα των χρεών των
νοσοκοµείων, τότε οι φαρµακευτικές επιχειρή-
σεις θα µπορούσαν να είχαν έναν ακόµα πιο
κεντρικό ρόλο στην ανόρθωση της οικονοµίας.

εξετάζονται τα προβλήµατα σφαιρικά και σε βάθος και να
αποφεύγονται αιφνιδιασµοί, προτού ληφθούν οι απο-
φάσεις. Για παράδειγµα, οφείλουµε να συζητήσουµε εις
βάθος το θέµα της λίστας συνταγογραφούµενων φαρµά-
κων. Η λίστα µε την κλασική θεώρηση είναι µία ξεπερα-
σµένη έννοια και πρακτική. Σήµερα, στην Ευρώπη, αλλά
και τη χώρα µας µε την άριστη λειτουργία του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισµού Φαρµάκων και του Εθνικού Οργανι-
σµού Φαρµάκων τα εγκεκριµένα φάρµακα µε τις συγκε-
κριµένες εγκεκριµένες συνταγογραφικές οδηγίες, εν-
δείξεις, αντενδείξεις, περιορισµούς είναι υποχρεωτικό
να βρίσκονται εις τη διάθεση του ιατρού και του ασθε-
νούς βάση φυσικά των εγκεκριµένων οδηγιών. Εποµέ-
νως, µε τον όρο λίστα, σήµερα, εννοούµε το σύνολο των
εγκεκριµένων φαρµάκων από τον ΕΜΕΑ και τον ΕΟΦ τα
οποία φυσικά θα πρέπει να συνοδεύονται από σύγχρο-
νο, ηλεκτρονικό µηχανισµό ελέγχου συνταγογραφίας
και σχολαστικής εφαρµογής των εγκεκριµένων οδη-
γιών. Πιστεύουµε ότι οι οποιεσδήποτε άλλες θεωρήσεις
(επιτροπές λίστας κλπ) θα δηµιουργήσουν στρεβλώσεις
στη λειτουργία του συστήµατος και νέα σηµεία διαφθο-
ράς. Οι δε αποκλεισµοί φαρµάκων παγίως έχουν το αν-
τίθετο αποτέλεσµα, διότι προκαλούν την τάση για συντα-
γογράφηση άλλων νεότερων και ακριβότερων φαρµά-
κων µε αποτέλεσµα την εκτόξευση της φαρµακευτικής
δαπάνης, όπως συνέβη και την προηγούµενη φορά.

δημοσια υγεια - διαβουλευση
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν, πέραν των άλλων, ένα
ολοκληρωµένο παράδειγµα για τη σηµασία της δια-
βούλευσης στην ενίσχυση της δηµοσίας υγείας. Ο
ΣΦΕΕ υποστηρίζει σταθερά θέσεις που προωθούν το
κοινό συµφέρον των πολιτών, της πολιτείας και των
φαρµακευτικών επιχειρήσεων. Εάν επικρατήσει πνεύ-
µα εµπιστοσύνης και συνεργασίας ανάµεσα στο κράτος
και τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, θα θωρακίσουµε
το σύστηµα υγείας και θα επιτύχουµε ταυτόχρονα να
κτίσουµε έναν ακόµα πιο ισχυρό φαρµακευτικό κλάδο,
που θα καταλαµβάνει κεντρική θέση στην ελληνική οι-
κονοµία του 21ου αιώνα. �

[SID: 4131092]

Α
Π

Ε


